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Η καθολική σηµασία της ποίησης
και ο καθαρτικός χαρακτήρας

της τραγωδίας κατά τον Αριστοτέλη
Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης
1. Σε τι διαφοροποιείται ο Αριστοτέλης από τον Πλάτωνα στο θέµα του
τρόπου αντιµετώπισης της τέχνης;
2. Πώς ορίζει την τραγωδία ο Αριστοτέλης; Να εξηγήσετε µε δικά σας
λόγια αυτό τον ορισµό.
3. Να βρείτε στο Περί Ποιητικής του Αριστοτέλη την εξήγηση του
ορισµού της τραγωδίας από τον ίδιο και να την παρουσιάσετε,
γράφοντας ένα σύντοµο δοκίµιο1. (εργασία για το σπίτι)
4. Ποιος είναι ο στόχος της τραγωδίας και µε ποιους τρόπους επιτυγχάνεται;
5.

«Είναι λοιπόν φανερό από τα προλεχθέντα ότι δεν είναι έργο του
ποιητή να λέει αυτά που έχουν γίνει, αλλά όσα είναι επόµενο να
συµβούν και τα δυνατά κατά το πιθανό ή αναγκαίο (…) Ο µεν
(ιστορικός) λέει αυτά που έχουν γίνει, ενώ ο άλλος (: ο ποιητής), όπως
είναι επόµενο να συµβούν. Γι’ αυτό είναι και φιλοσοφότερο και
σπουδαιότερο (πράγµα) η ποίηση από την ιστορία· διότι η µεν ποίηση
αναφέρεται στα καθολικά, ενώ η ιστορία σ’ αυτά που συµβαίνουν σε
κάθε άνθρωπο. Εννοώ δε καθόλου αυτά που τούτος ή εκείνος ο

1

Π.χ. ο Αριστοτέλης στο Περί Ποιητικής αναφέρεται στη σηµασία και τη βαρύτητα της
µίµησης («τό τε γὰρ µιµεῖσθαι σύµφυτον τοῖς ἀνθρώποις ἐκ παίδων ἐστί, καὶ τούτῳ
διαφέρουσι τῶν ἄλλων ζῴων, ὅτι µιµητικώτατόν ἐστι καὶ τὰς µαθήσεις ποιεῖται διὰ
µιµήσεως τὰς πρώτας, καὶ τὸ χαίρειν τοῖς µιµήµασι πάντας», ΙV 2-4, 1448b), επισηµαίνει
ότι το συναίσθηµα του «ἐλέου» γεννάται, όταν βλέπουµε τα παθήµατα κάποιου που
είναι κατώτερός µας, ενώ του φόβου, όταν βλέπουµε τα παθήµατα κάποιου που είναι
όµοιός µας («ἔλεος µὲν περὶ τὸν ἀνάξιον, φόβος δὲ περὶ τὸν ὅµοιον» ΧΙΙΙ 2-4, 1453a),
εξηγεί την φράση «ἡδυσµένῳ λόγῳ» («λέγω δὲ ἡδυσµένον µὲν λόγον τὸν ἔχοντα ῥυθµὸν
καὶ ἁρµονίαν καὶ µέλος...» VI 1-4, 1449b) κ.ά.
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άνθρωπος συνήθως λέει ή πράττει, κατά την πιθανή ή αναγκαία
ακολουθία (των πραγµάτων), και σε αυτό αποβλέπει η ποίηση,
δίδοντας τελικά ονόµατα (σε τέτοια πρόσωπα). Και µε τον όρο καθ’
έκαστον (εννοώ) τι ο Αλκιβιάδης π.χ. έπραξε ή έπαθε (στην
πραγµατικότητα)».
Αριστοτέλης, Περί Ποιητικής, ΙΧ1, 1451a - IX4, 1451b,
µετάφραση Σ. Μενάρδου, µεταγλωττισµένη στη δηµοτική

Αφού διαβάσετε προσεκτικά το παραπάνω απόσπασµα, αξιοποιώντας
και τις γνώσεις σας από το σχολικό βιβλίο, να εξηγήσετε πού έγκειται η
διαφορά της ποίησης από την ιστορία, κατά τον Αριστοτέλη2.
2

Επ’ αυτού πρβλ. και τα ακόλουθα: «[Ο Αριστοτέλης λέει ότι] ο ποιητής πρέπει να
ενδιαφέρεται να παρουσιάσει στο έργο του τι είναι λογικό να συµβεί επί τη βάσει του
τρόπου µε τον οποίο έχει διαγράψει τον χαρακτήρα των ηρώων καθώς και επί τη βάσει
των πράξεων που αναπαρίστανται σε αυτό. Πρέπει να υπάρχει λογική αλληλουχία στις
πράξεις. Ο ποιητής πρέπει να ενδιαφέρεται για την οργάνωση της υποθέσεως (του
«µύθου») «κατά τό εἰκός ἤ ἀναγκαῖον» (σύµφωνα µε αυτό που είναι εύλογο ή αναγκαίο
να συµβεί). Το τι γίνεται στο έργο είναι αποτέλεσµα του ιδεολογικού πλαισίου που έχει
ορίσει ο ποιητής. Άρα το τι γίνεται στο έργο πρέπει να είναι κάτι το αναγκαίο, εφόσον
έχει τεθεί αυτό ή εκείνο το πλαίσιο από τον ποιητή. Το τι όνοµα θα δοθεί σε αυτόν που
κάνει ή λέει αυτά, είναι αδιάφορο ή τυχαίο· αντίθετα στην ιστορία, η οποία έχει σκοπό
να εξακριβώσει τι ακριβώς συνέβη, έχει µεγάλη σηµασία τι έκανε ή τι έπαθε, ας πούµε, ο
Αλκιβιάδης στην Σικελία. Και έχει σηµασία το ότι το έπαθε ο Αλκιβιάδης και όχι
κάποιος άλλος. ∆εν είναι έργο του ποιητή να παρουσιάσει στο έργο του τι πράγµατι
συνέβη στον Αλκιβιάδη, αλλά τι πρέπει να συνέβη στον Αλκιβιάδη, εφόσον ο ποιητής
έθεσε στο έργο του αυτό ή εκείνο το φιλοσοφικό πλαίσιο. Έτσι, αλλιώς, παρουσιάζει τα
γεγονότα που απαρτίζουν τον ίδιο µύθο ο Αισχύλος, αλλιώς ο Σοφοκλής και αλλιώς ο
Ευριπίδης· και τούτο συµβαίνει, γιατί το φιλοσοφικό πλαίσιο είναι διαφορετικό σε κάθε
ένα από τους παραπάνω τραγικούς ποιητές.
Ο Αριστοτέλης, όταν χρησιµοποιεί τον όρο «καθόλου» δεν τον χρησιµοποιεί µε την
συνηθισµένη του σηµασία. Έτσι «καθόλου» στο Περί Ποιητικής δεν σηµαίνει το
καθολικό, το γενικό, αυτό που καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (…), αλλά σηµαίνει αυτό που
είναι αναπόφευκτο να συµβεί επί τη βάσει των συνιστωσών που έχει διαγράψει στο έργο
του ο ποιητής. Σαφώς ορίζει ο Αριστοτέλης τα καθόλου: «Ἔστιν δέ καθόλου µέν τῷ ποίῳ
τά ποῖα ἄττα συµβαίνει λέγειν ἤ πράττειν κατά το εἰκός ἤ τό ἀναγκαῖον» (Αριστοτέλους
Περί Ποιητικής, ΙΧ, 1451b· µετάφραση: εννοώ δε καθόλου αυτός που τούτος ή εκείνος ο
άνθρωπος συνήθως λέει ή πράττει, κατά την πιθανή ή αναγκαία ακολουθία των
πραγµάτων).
Συµπερασµατικά λοιπόν, ο Αριστοτέλης (…) υποστηρίζει ότι ο τραγικός ποιητής δεν θα
πρέπει να ενδιαφέρεται για την ιστορική ακρίβεια των όσων οι ήρωές του λένε ή
πράττουν, αλλά για το εάν αυτά που λένε ή πράττουν στο έργο ανταποκρίνονται προς
αυτά που είναι φυσικό και αναγκαίο να συµβούν βάσει του τρόπου µε τον οποίο ο
ποιητής έχει ορίσει τις συνιστώσες του έργου (δηλαδή τους χαρακτήρες και την
ιδεολογία των ηρώων, τα διάφορα γεγονότα κ.λπ.)» (Παύλος ∆. Σκαλτσογιάννης, Η
τέχνη ως έκφραση, Κριτική εξέταση της θεωρίας του Ρ. Τζ. Κόλλινγκγουντ για την
έκφραση, Ίδρυµα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή, Αθήνα 1994, σσ. 151-152).
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6. «Σε αντίθεση προς την ιστορία η ποίηση αποσκοπεί στην παρουσίαση
του καθολικού» (σχολικό βιβλίο, σ. 136). Να εξηγήσετε αυτή τη φράση,
χρησιµοποιώντας ένα δικό σας παράδειγµα.
7. «Κάθαρσις»: α) Γιατί είναι προβληµατική η σηµασία του όρου στον
Αριστοτέλη;
β) Ποια είναι η επικρατέστερη ερµηνεία του όρου κατά το σχολικό βιβλίο;
8. Γιατί, κατά το σχολικό βιβλίο, ένα θέµα (που µας είναι αποκρουστικό
όταν το βλέπουµε στην καθηµερινή µας ζωή) γίνεται τερπνό, όταν
µετουσιώνεται σε ποίηση;

Α2. Ερωτήσεις σύνθεσης - κρίσης
1. Ο Πλάτων επέκρινε την ποίηση του καιρού του, λέγοντας, µεταξύ
άλλων, ότι αυτή δίνει ανήθικα πρότυπα συµπεριφοράς στους νέους. Ο
Αριστοτέλης αντέτεινε ότι η ποίηση ασκεί ευεργετική επίδραση στο
κοινό της. Ποια από τις παραπάνω δυο προσεγγίσεις της τέχνης σας
φαίνεται πιο εύλογη; Να αναπτύξετε τις απόψεις σας.
2. «...δι' ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθηµάτων
κάθαρσιν»
(«επιτυγχάνοντας δια του οίκτου [της συµπάθειας, της ευσπλαχνίας]
και του φόβου που διεγείρει [στο κοινό ή στους ηθοποιούς;] την
κάθαρση αυτών των [οικτρών και φοβερών] παθηµάτων»):
Ποιοι ορισµοί και ερµηνείες έχουν δοθεί στον αριστοτελικό όρο
«κάθαρσις»; Να καταγράψετε τις σχετικές ερµηνείες και να αναφέρετε
την, κατά την κρίση σας, επικρατέστερη, δικαιολογώντας παράλληλα
την επιλογή σας3. (συνθετική - δηµιουργική εργασία)
3

Πηγή: Αριστοτέλους, Περί Ποιητικής, κεφ. VI.
Παράλληλο χωρίο: Αριστοτέλους, Πολιτικά VIII 7
Βοηθήµατα: Ε. Π. Παπανούτσου, Αισθητική, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 51976, σσ. 255-260,
Η. Π. Νικολούδη, Εισαγωγή στην Ποιητική του Αριστοτέλη, τ. 34, εκδ. Κάκτος, σσ. 129131, ∆αν. Ιακώβ, Η ποιητική της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, έκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα
1998, σσ. 93-121, Στ. ∆ροµάζου, Αριστοτέλους Ποιητική, εκδ. Κέδρος, σσ. 126-183, και
Κ. Τσάτσου, Θεωρία της Τέχνης, Οι εκδόσεις των φίλων, Αθήνα 1978, σσ. 136-137
(βλ. και συνοδευτικό κείµενο 3).
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B. Συνοδευτικά κείµενα
1.
• Το «ἔλεος» και ο φόβος.
Ο µύθος δεν είναι η απλή συρραφή «φοβερῶν καὶ ἐλεεινῶν» πράξεων,
αλλά διάρθρωση των γεγονότων µε τέτοιο τρόπο, ώστε να
αποκαλύπτεται ένα βαθύτερο νόηµα, κάτι ουσιαστικό και αναγκαίο,
καθολικό µε σηµασία για τη ζωή και τη µοίρα του ανθρώπου. Όχι µε
εικόνες φρίκης και απόγνωσης, αλλά µε το βαθύτερο, το «δραµατικό»
νόηµα που έχουν τα «φοβερά καὶ ἐλεεινά» γεγονότα για τον θεατή άνθρωπο που βλέπει πάνω στη σκηνή να πονούν και να βασανίζονται
ήρωες - άνθρωποι όµοιοί του, δίνει η δραµατική ποίηση όχι πια τον
κοινό, αλλά τον «τραγικό» έλεο και φόβο, δηλαδή ανώτερες, «έλλογες
συγκινήσεις» και µαζί την «ἀπό ἐλέου καὶ φόβου διά µιµήσεως
ἡδονήν».
Ε. Π. Παπανούτσος, Αισθητική, σ. 259

2.
• Η κάθαρση της τραγωδίας.
Ποιο είναι λοιπόν συγκεκριµένα το αντικείµενο της κάθαρσης; Τι
καθαίρεται στην τραγωδία και µε την τραγωδία; Η κάθαρση του
ορισµού της τραγωδίας συνδέεται συντακτικά µε τη µίµηση και µέσω
αυτής µε την πράξη, τη σύσταση των πραγµάτων, το µύθο. Η µίµηση
περαίνει την κάθαρση, µέσω του ελέου και του φόβου, των «τοιούτων
παθηµάτων». Υποκείµενο της κάθαρσης είναι η µίµηση, αντικείµενο τα
τραγικά παθήµατα και µέσο ο τραγικός έλεος και φόβος. Από τη
σύνταξη είναι καταφανές επίσης ότι η τραγική µίµηση είναι η «δι’
ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τήν … κάθαρσιν». (…) Ίδιον της
τραγωδίας ως µιµητικής πράξεως είναι η µίµηση φοβερών και ελεεινών
συµβάντων.
Το αντικείµενο της κάθαρσης είναι εποµένως το άµεσο αντικείµενο της
µίµησης, δηλαδή τα φοβερά και τα ελεεινά συµβάντα. Η άποψη που
ερµηνεύει τα παθήµατα πάθη βρίσκεται έτσι σε αντίθεση, όχι µόνο µε
το όλο πνεύµα της Ποιητικής, κυρίαρχη επιστηµολογική έννοια και
πραγµατικότητα της οποίας είναι η πράξη, («ἡ γάρ τραγωδία µίµησις
ἐστιν οὐκ ἀνθρώπων ἀλλά πράξεων καί βίου» 1450a 16), αλλά και µε
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το πνεύµα γενικά του Αριστοτέλη, του οποίου η προσήλωση στα
πράγµατα είναι δεδοµένη. Όπως η τραγική µίµηση είναι µίµηση όχι
ανθρώπων αλλά πράξεων και βίου, έτσι και η τραγική κάθαρση είναι
κάθαρση όχι συναισθηµάτων αλλά καταστάσεων και βιωµάτων. Το
τραγικό υλικό δεν είναι απλώς ψυχολογικό αλλά στο βάθος
οντολογικό και συνδέεται µε την ανθρώπινη µοίρα. Η επίδραση στα
συναισθήµατα,

εν

προκειµένω

η

επίδραση

της

ποιητικής

(ή

«αισθητικής») συγκίνησης στον ανθρώπινο ψυχισµό, είναι βέβαια
δεδοµένη, αλλά ως έµµεσο αποτέλεσµα. Η ιατρική που καταµάχεται τη
νόσο θεραπεύει υποχρεωτικά το νόσηµα και αποκαθιστά την υγεία
του ασθενούς.
Η τραγική κάθαρση απογυµνώνει τα φοβερά και ελεεινά παθήµατα
από κάθε κοινοτοπία και εφηµερότητα και τα ανάγει στην αιώνια
ουσία τους, αποκαλύπτοντας συγχρόνως την εσωτερική λογική τους.
Κάνοντάς το αυτό, τοποθετεί τον έλεο και το φόβο, τα αντίστοιχα
πάθη - τα οποία µαζί µε τον έρωτα, το «φιλάνθρωπον», όπως θα πει ο
Αριστοτέλης πιο κάτω, αποτελούν τους ισχυρότερους παλµούς του
ανθρώπινου ψυχισµού και τους αµεσότερους τρόπους επικοινωνίας
ανθρώπου µε άνθρωπο - στο ανώτερο στρατηγικό επίπεδο της
τραγικότητας, µεταλλάσσοντάς τα έτσι σε µια νέα ψυχική δυναµική,
ικανή όχι µόνο να αντισταθεί και να ανθέξει σε κάθε οντολογική
προσβολή και να αντεπεξέλθει σε κάθε υπαρξιακή αντιξοότητα, αλλά
και να βελτιώσει την ανθρώπινη ύπαρξη και την ανθρώπινη µοίρα και
εποµένως να δικαιώσει την ανθρώπινη παρουσία στον κόσµο. Τα
ιστορικά παθήµατα και τα ψυχικά πάθη, µεταποιηµένα σε τραγικά
παθήµατα και πάθη, ως παθήµατα δηλαδή και πάθη που έχουν αναχθεί
στην καθαρότητά τους, ανευρίσκουν τον φιλοσοφικό τους χαρακτήρα
και αποκαθίστανται στην οικουµενικότητά τους. Η πάθησις είναι για
τον Αριστοτέλη αντίθετο της ποιήσεως. Το διαλεκτικό πέρασµα από
την πάθηση στην ποίηση συντελείται ακριβώς µε την καθαρτήρια
διαδικασία. Ο τραγικός ποιητής επενεργεί στο παθητικό υλικό, όπως ο
γλύπτης στο µάρµαρο που σµιλεύει, ο αρχαιολόγος στο έδαφος που
ανασκάπτει και ο χρυσοθήρας στον βράχο που σκαλίζει και στο χώµα
που κοσκινίζει. Η κάθαρση είναι, στο πνεύµα αυτό, µεθοδολογική
πράξη συστάσεως της ποιητικής υγείας µε πρώτη ύλη τη φυσική
πάθηση.
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Η. Π. Νικολούδης, Εισαγωγή στην Ποιητική του Αριστοτέλη,
Αριστοτέλους Άπαντα, τ. 34, εκδ. Κάκτος, σσ. 129-131
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3.
• Κάθε έργο τέχνης οδηγεί στην «κάθαρση».
Κάθε έργο τέχνης οδηγεί στην «κάθαρση». Καθαίρει τα πράγµατα και
καθαίρει και την ψυχή που τα αντικρίζει. Καθαίρει τα πράγµατα,
µεταποιώντας τα θολά και «άσχηµα» µορφώµατα της πραγµατικότητας
σε καθαρές και αρµονικές µορφές. Και µε αυτών τη θέα καθαίρεται και
η θολή και ταραγµένη ψυχή µας. Από πλήθος σχετικά µεγαλόψυχες
γυναίκες γίνεται µια Άλκηστις ή µια Αντιγόνη. Από πλήθος µικρούς
τσιγκούνηδες γίνεται ένας Φιλάργυρος.
Στο θέατρο η «κάθαρση» έχει έναν ειδικό τύπο. Καθαίρει την ψυχή
από

το

έλεος

και

το

φόβο.

Ταυτιζόµαστε

µε

τον

ήρωα.

«Συλλυπούµαστε» µαζί του διότι πονάει, όπως και εµείς πονάµε, και
φόβος µας κατέχει για τα κακά που παθαίνει και που κι εµείς στη ζωή
παθαίνουµε ή µπορούµε να πάθουµε, όταν τα κακά αυτά διεγείρουν,
προ παντός λύπηση και όχι άλλα συναισθήµατα. Καθώς όµως
συνταυτιζόµαστε µαζί του, αναγκαζόµαστε να τον παρακολουθήσουµε
και στο ύψος, όπου αυτός ο ήρωας έχει ανεβεί χάρις στην καθαρή και
αρµονική µορφή του. Γεµίζει τότε η ψυχή από την καθαρή και
αρµονική µορφή και εκτοπίζονται από αυτήν τα άµορφα, ασύντακτα,
αξεκαθάριστα πάθη, ο φόβος και το έλεος, που συγκυλίονται µε το
ρου των γεγονότων. Αυτός ο εκτοπισµός και η ανύψωση στην καθαρή
και αρµονική µορφή είναι ο τρόπος της κάθαρσης που δίνει το θέαµα.
Αυτός είναι ο τρόπος της κάθαρσης που γενικά µας δίνεται από την
πράξη στο χώρο της τέχνης. Γι’ αυτό και το µυθιστόρηµα, µαζί µε
άλλους τρόπους λύτρωσης - διότι είναι σύνθετο είδος - µας λυτρώνει µε
µιαν όµοια µορφή κάθαρσης, όπως το θέατρο.
Κ. Τσάτσος, Θεωρία της τέχνης, Οι εκδόσεις των φίλων,
Αθήνα 1978, σσ. 136-137
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